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Inleidend orgelspel 

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 89 vers 19
 19. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
 Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur;
 Zou ‘t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
 Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
 Wie redt zijn ziel van ‘t graf? Ai, help ons, als tevoren,
 Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11 vers 14 - 37

14. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.
15. En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij  
 naar hem toe gaan.
16. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen:  
 Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.
17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.
18. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien daarvandaan.
19. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te  
 troosten over hun broer.
20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar  
 Maria bleef in huis zitten.
21. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer  
 niet gestorven zijn,
22. maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
24. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de  opstanding op de  
 laatste dag.
25. Jezus zei tegen haar:  Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
 gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,



26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u  
 dat?
27. Zij zei tegen Hem: Ja, Heere,  ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon  
 van God, Die in de wereld komen zou.
28. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, 
 onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u.
29. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe.
30. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar  
 Martha Hem tegemoetgekomen was.
31. Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten,  
 zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en  
 zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te huilen.
32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn  
 voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer  
 niet gestorven zijn.
33. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar 
 meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte  
 innerlijk in beroering.
34. En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom  
 het zien.
35. Jezus weende.
36. De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
37. En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend  
 heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?

Zingen: Psalm 42 vers 3 en 7
 3.O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
 Want Gods goedheid zal uw druk
 Eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
 Want ik zal Zijn naam nog loven.



 7. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
 Menigwerf heeft Hij uw druk
 Doen verand’ren in geluk;
 Hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven;
 Ik zal God, mijn God, nog loven. 

Overdenking: n.a.v. Johannes 11 vers 35
 ‘Jezus weende’

Gebed

Zingen: Psalm 103 vers 8 en 9
 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
 Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
 Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr;
 Wanneer de wind zich over ‘t land laat horen,
 Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
 Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

 9. Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
 In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
 Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
 Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
 Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
 Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Uitleidend orgelspel


